
Zara na dvakrát
Ještě před zahá-

jením samotné sou-
těže však nepostrá-
dala olympijská vše-
strannost dramatic-
ké momenty. V pátek
mezi 11.00 a 13.00
totiž probíhala první
veterinární inspek-
ce. V areálu Green-
wich Park by bylo
slyšet spadnout
špendlík, když se
veterinární zkouška
koně královské
vnučky Zary Phillips

- HIGH KINGDOM musela opakovat. Nakonec
pro všechny vše dobře dopadlo a k soutěži by-
lo připuštěno všech 74 koní. O londýnské me-
daile tak mohlo bojovat všech 12 týmů v kom-
pletních pětičlenných sestavách (USA, Austra-
lie, Francie, Německo, Irsko, Kanada, Belgie,
Japonsko, Brazílie, Velká Británie, Švédsko
a Nový Zéland) Třináctým týmem pak byla tro-
jice nizozemských jezdců, kteří se do Londýna
dostali na základě individuální kvalifikace.
Spolu s nimi k soutěži nastoupilo i 11 jednot-
livců. Nejstarším koněm závodu byl dvacetiletý
valach LENAMORE novozélandské jezdkyně
Caroline Powel.

Po drezuře Německo
První drezurní den všestrannosti patřil Ně-

mecku. Z 37 dvojic, které startovaly úvodní den,
si nejlépe vedly Ingrid Klimke na BUTTS AB-
RAXXAS (39,30), kterou následoval její národní
kolega Dirk Schrade na KING ARTUS (39,80).
Týmové vedení po prvním dni získala Austrálie,
která byla na čele těsně o 4 body před Němec-
kem.

Po neděli bylo ale vše jinak. Nejlepší drezuru
ze 74 startujících předvedl Japonec Yoshiaki Oi-
wa na NOONDA DE CONDE. To bylo první sen-
zací jezdeckých OH, ale zároveň Vynikajícím vy-
svědčením pro Němce Dirk Schradeho, se kte-
rým Japonec již tři roky pracuje. Druhý po rezu-
ře byl Ital Stefano Brecciaroli (APOLLO ED
WENDI KURT HOEV), před legendou soutěží
všestrannosti Markem Toddem s CAMPINO
(Nový Zéland). Ti odsunuli Ingrid Klimke na 4.
místo.

Návštěvníci byli nejvíc natěšeni na Zaru Phil-
lips a připravili jí na úvod velké ovace. Fandit jí
přišla nejen její matka, Princezna Anna, ale také
její královský děda, Princ Philip.
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Reportáž z vrcholu české
sezóny spřežení

Srpnové šampionáty

Souhrn účasti českých
reprezentantů
na zahraničních i domácích
šampionátech ve druhé
polovině léta

Jezdecké soutěže na OH zahájeny

(Pokračování na str. 4)
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Inzerce

Pozvánka na ME
Impozantní středisko v rakouském Ebreichs-

dorfu si žije svým klidným životem a zatím nic
nenasvědčuje tomu, že se zde bude ve dnech
14.-19. srpna konat ME ve skocích kategorií
děti, junioři a mladí jezdci. Středisko je natolik
luxusní, že ani žádnou velkou přípravu nepo-
třebuje. Ustájení, treninkové i soutěžní plochy
jsou zde k dispozici zcela standardně.

Pořadatelé zvou všechny příznivce jezdectví
ke sledování šampionátu. Vstup na závody bu-
de zdarma a pořadatelé připravují i kemp pro
stanování.

Vedoucí našeho týmu Martin Ohnheiser
nám prozradil, že se s pořadateli snaží vyjed-
nat společné ustájení českého a slovenského
týmu. Slovenskou ekipu bude treninkově pod-
porovat Zuzana Zelinková a mohla by tak být
k dispozici i českým jezdcům.

Veškeré podrobnosti naleznete na:
www.magnaracino.at

HYGIENICKÉ STELIVO
PRO KONĚ

JRS Česká a Slovenská republika
J. Kociána 1095, 272 01 Kladno

tel.: 326 538 100-1
fax: 312 671 219
mobil: 724 756 220 

602 155 312

tierwohl@jrs.cz

XXX. olympijské hry v Londýně byly zahájeny. Řada z Vás sledovala velkolepý zahajovací ce-
remoniál, který v pátek 27. července otevřel další pokračování novodobého olympijského příběhu.
Hodnocení zahajovacího ceremoniálu proběhlo v tisku i v TV. Pro mě bylo překvapením jak
zaujaly diváky české holínky. Uznávám, že v kombinaci s otevřenými deštníky to bylo velmi vtipné
a to Britové umí ocenit..

Dvakrát se potěšili při nástupu národních výprav i jezdci. Za vlajkonoše si vybrala jezdce Bra-
zílie (Rodrigo Pessoa) a Švédsko (Rolf-Goran Bengtsson). Olympijskou celebritou je i Ian Millar
v týmu Kanady, který ve svých 65 letech startuje na svých desátých OH. Nebýt bojkotu OH
v Moskvě, byly by londýnské OH dokonce jeho jedenáctým startem na OH.

Zahajovací ceremoniál končil v Londýně hodně po jedné v noci a tak si jej asi musela nechat
ujít část jezdců všestrannosti. Ti zahájili svoji soutěž hned v sobotu ráno v 10.00 hodin první čás-
tí drezur. V úterý 31. července večer již bylo ve všestrannosti dobojováno a tak přinášíme i první
olympijské zpravodajství. Cyril Neumann

Tribuny pro otužilé Brity
Druhá část drezur se neobešla bez deště. Bě-

hem nedělních jízd se strhl prudký liják, který si
nejvíc „užili" diváci na nekrytých tribunách
a hlavně také domácí reprezentantka Kristina
Cook. Když dojela, tak rozhodčí soutěž raději na
čas přerušili.

V čele týmové soutěže byli po drezúře jasně
Němci, kteří měli své čtyři počítané jezdce v prv-
ní jedenáctce.

Okouzlující Greenwich Park 
Protože je jezdectví v Británii sportem se sta-

letou tradicí a všestrannost obzvlášť, byla médii
dlouhodobě sledována pětiletá práce olympijské
stavitelky trati Britky Sue Benson. Bývalá jezd-
kyně a držitelka týmového zlata ve všestrannos-

Foto FEI

Vítěz OH v Los Angeles a Soulu Mark Todd
(1956) při první inspekci s koněm CAMPINO
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CAI Nebanice patřil Čechům
Dvacátý jubilejní ročník mezinárodních závodů spřežení přilákal do Nebanic 60 soutěžících.Vy-

psány byly soutěže pro dvojspřeží pony (5 start.), čtyřspřeží pony (6) a potom standardně soutěž
jednospřeží (21) a dvojspřeží (18). Vše vrcholilo královskou disciplinou čtyřspřeží (10), která je od
roku 2002 zařazena i do seriálu Světového poháru. Program byl sice nabitý a s drezurními zkouš-
kami se tak začínalo již ve čtvrtek 19. července, ale pořadatelé byli možná poněkud zklamaní, pro-
tože řada soutěžících se na poslední chvíli omluvila.

Foto R. Němcová

Foto R. Němcová

Zahájila jednospřeží
V úvodní den byly na programu drezury jed-

nospřeží. Těch bylo v Nebanicích nejvíce a tak
se postaraly o program úvodního dne. Vedení
se ujala Němka Betina Winkler. Z našich si nej-
lépe vedla Alena Brixová (JK Sobotka), která
skončila třetí.Tradiční favorit českého týmu Jan
Exnar (Favory Benice) spokojen nebyl. Vstup
do závodu mu nevyšel a s 55,30 trestnými bo-
dy byl až na sedmé příčce.

V pátek pokračovaly drezury oběma katego-
riemi dvojspřeží a následně čtyřpřežími. Po
soutěžním dni bylo v českém táboře veselo.
Nejprve se  ujal vedení v konkurenci 18 dvoj-
spřeží Martin Gössl (Nebanice), který téměř
o bod předstihl i největší hvězdu nebanických
závodů, německého jezdce Sebastiana War-
necka. To bylo skutečně velmi nečekané a pro
Martina Gössla příjemné překvapení.

Za NH Jiří Nesvačil ml.
Přemožitele v drezuře nenalezl ani Jiří Ne-

svačil jun. (Národní hřebčín) ve čtyřspřeží. Ten
ve čtyřce Národního hřebčína nahradil doslova
před pár dny dosavadní jedničku stáje Petra
Vozába, který z Národního hřebčína odešel.
Jeho vítězství bylo příjemným potvrzením zku-
šeností tohoto jezdce, který čtyřspřeží předvá-
děl dosud jen výjimečně. Podle jeho vyjádření
by rád s tímto spřežením absolvoval i národní
šampionát, který se koná ve dnech 3. - 5. srp-
na právě v Národním hřebčíně. Bohužel změ-
na v Národním hřebčíně přišla pozdě a Jiří Ne-
svačil již nemůže stihnout kvalifikaci pro světo-
vý šampionát v Riesenbecku (15.-19. 8.). I pro-
to jezdec zatím zcela nezavrhuje své pokračo-
vání soutěžení s dvojspřežím, se kterým se le-
tos připravoval především na Dunajsko-alpský
pohár v maďarském Fábiánsebestyénu, ale
hlavně na světový šampionát 2013, který po-
řádají slovenské Topoľčianky. Všechny tyto
úvahy byly ale ještě předčasné, protože na
jezdce čekaly ještě dva soutěžní dny.

Soutěže pony se konaly bez účasti domá-
cích závodníků. V párech překonal na drezur-
ním obdélníku čtveřici německých reprezen-
tantů Ewoud Boom z Holandska. Čtyřky byly
zcela německou záležitostí a nejlépe si vedl
Michael Bügener.

Česká vedení po maratonu
Sobotní maraton potěšil domácí publikum ve

Škoda toho kroku
Jednu z mála bezchybných jízd v kategorii

dvojspřeží předvedl vedoucí jezdec Martin
Gössl. Většina diváků tak byla přesvědčena, že
domácí jezdec jenom potvrdil své postavení na
čele soutěže. Bohužel Martin Gössl si vysloužil
osm trestných bodů v krokovém úseku. S po-
klusáváním v krokovce mělo jeho spřežení pro-

všech kategoriích, kde jsme měli zastoupení.
Po drezurách třetí Alena Brixová sice dokonči-
la maraton až jako dvanáctá a propadla se na
průběžnou 5. příčku. Naopak po nevydařeném
čtvrtku si výrazně polepšil Jan Exnar. Téměř
na všech překážkách byl první nebo druhý,
kromě jedné výjimky. Po prvenství v této části
se nakonec vyhoupl i na čelo průběžného
pořadí.

Čtyřky v dešti
Tak snadné to ovšem nebylo pro několik dal-

ších jezdců. Maraton výrazně zkomplikoval vy-
tvalý déšť. Na rozbahněný terén doplatil i Jiří
Nesvačil senior. Ten se zaklínil v druhé pře-
kážce tak dokonale, že byl nakonec  vyloučen
pro nedodržení maximálního stanoveného li-
mitu pro její absolvování. Stejně tak dopadl
i Rakušan Georg Moser.

Nakonec dvě vítězství
Neděle nazačala pro naše barvy dobře. Jan

Exnar nastupoval do parkuru s minimálním ná-
skokem a každá případná chyba ho posunova-
la hlouběji do výsledkové listiny. Naše dlouho-
letá jednička nakonec na parkuru chybovala
překvapivě čtyřikrát a to znamenalo propad až
na celkové 6. místo za pátou Alenou Brixovou.
Vítězem se stal Polák Adrian Kostrzewa.

I ve dvojspřeží měl vedoucí Martin Gössl ná-
skok jediné chyby. Naštěstí jeho největší sou-
peři se penalizaci na parkuru nevyhnuli a tak
náš jezdec nastupoval k parkuru s vědomím,
že si může dovolit dvě shození. Zvolil tak takti-
ku na čistotu a kursem precizně proklusal bez
ztráty jediné branky. Nakonec ale ani nepřekro-
čil časový limit a stal se vítězem jak samostat-
ně hodnoceného parkuru, tak celé soutěže.

Jiří Nesvačil junior to tak výborné neměl
a v parkuru inkasoval 6 trestných bodů za dvě
chyby a dalších 5 bodů za opravený omyl, kte-
rý nebyl sice v pravém slova smyslu omylem,
ale zavinil ho nepovedený nájezd do jedné
z překážek. Nakonec to však na celkové pr-
venství stačilo a Jiří Nesvačil jun. získal pro
Národní hřebčín mezinárodní prvenství.

Proto ho možná ani moc nemrzelo, že prav-
děpodobně přišel o průběžné vedení ve světo-
vém žebříčku dvojspřeží - Top Drivers Awards
2012. V něm ho asi vystřídá Martin Gössl, kte-
rý za vítězství v Nebanicích získal příjemných
20 bodů. Ještě však neznáme aktualizované
výsledky po závodech z holanského Beekber-
genu, které se konaly ve stejném termínu a tak
se nechme pořadím ve světovém žebříčku pře-
kvapit.

Podrobné výsledky najdete na 
www.sprezeni-cjf.cz

blém již vloni. Bohužel se opakoval i letos. Pra-
vidla jsou neúprosná a trestné body za krok
posunuly po drezuře vedoucí spřežení v mara-
tonu až čtvrté místo. I díky chybám soupeřů si
ale Martin Gössl průběžné vedení udržel.

Naopak výrazné vedení získal před svými
soupeři Jiří Nesvačil junior.Ten byl i ve druhé
části soutěže nejlepší a svůj náskok po drezu-
ře si tak ještě zvýšil.

Při svém prvním mezinárodním startu v kategorii čtyřspřeží si v Nebanicích s konkurencí hravě
poradil Jiří Nesvačil ml (NHh Kladruby n.L.)

Martin Gössl prožívá letos svoji nejlepší sezónu a v Nebanicích získal již třetí mezinárodní prvenství



Jiří Papoušek (JO Srnín) na CHASINTA Interko-
nix. Ten byl ještě na CALISTA-T čtvrtý a pátý
s ALCAPONE DE VANTA.

Po české špičce nastoupila k podobném kur-
zu ovšem na výšce 110 cm dvanáctka nejlep-
ších jezdců ve finále Amateur Tour. Přemožitele
nenašel MVDr. René Finsterle s EURA (Apto-
flex).

Nepřemožitelní Plzeňáci 
Nedělní Velkou cenu Stra-

konic (-ST**-) pak zcela ovlád-
li zástupci stáje Schneider Pl-
zeň. Do závěrečného finále
postoupilo z 33 startujících 12
bezchybných dvojic. Se dvě-
ma koňmi to byli Jaroslav
Jindra a Jiří Papoušek. Ani ta-
to výhoda však oběma jezd-
cům úspěch nejvyšší nepřine-
sla. Nejprve se vedení ujala
dvojnásobná vítězka Velkých
cen Skokového poháru Hana
Pokorná s CHANELL (ZS Dy-
nín). Ve vedení se ale udržela
jen čtyři jízdy než ji předstihl
plzeňský Jan Štětina s ATO-
MIC-S/AC. Poslední startoval

Po pěti týdnech pokračoval ve
dnech 27. - 29. července Skokový
pohár České pojišťovny. Sedmé
kolo 11. ročníku se uskutečnilo na
kolbišti Pod hradem ve Strakoni-
cích.

Ve Strakonicích se chtěla domá-
címu publiku co nejlépe předvést
nová mistryně ČR v kategorii žen
Lucie Poláková. Naopak chyběla
stájová jednička vedoucího jezdce
Jiřího Skřivana KALLISTO. Ta
hned po Mistrovství ČR v Martini-
cích cestovala do Bratislavy a tak
v termínu Strakonic musela odpo-
čívat.

Skokový pohár táhne
Páteční program opět potvrdil

nesmírnou popularitu soutěží vypi-
sovaných při jednotlivých kolech
Skokového poháru a pořadatelé
museli v pátek zvládnout 12 hodi-
nový maraton tří stovek startů.
Nejtěžší soutěž dne -S**- vyhrál
mezi 38 dvojicemi Jiří Luža na
LAND REBEL-S (Schneider Pl-
zeň).

Matějka ve formě
V sobotu byla prvním vyvrchole-

ním dne stylová soutěž juniorů.
Soutěž měla dvě oddělení a své
suverénní postavení na čele prů-
běžného hodnocení potvrdil Jiří
Tměj. V jedné ze soutěží zvítězil
a ve druhé skončil na 2. místě. Ve-
de tak nyní seriál Kolowrat Junior
Cup s náskokem více než 50 bodů před Janem
Skřivanem a Lucií Anovčíkovou.

Generálkou na Velkou cenu pak byla soutěž -
ST**-. Zde potvrdil svoji letošní výkonnost Martin
Matějka na KAR KAR MM (Eggersmann Caro
As). Ten zvítězil po rozeskakování hned 16 bez-
chybných. Nechybělo moc a Martin Matějka by
do Strakonic vůbec nedorazil. Na vině byla po-
rucha přepravníku koní. Druhou příčku obsadil
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Pějme píseň dokola
Většina dnešních dětí již ani možná nezná

hru, při které se stále dokola opakuje refrén,
který je titulkem dnešní stati O jezdeckém
umění. MVDr. Norbert Záliš v ní opět nemilo-
srdně popisuje současnost české sportovní
drezury, ale sportovního jezdectví vůbec.

Jeho osobní konfrontace s každodenní rea-
litou ostře kontrastuje s tím, co jsme mohli sle-
dovat v prvních olympijských dnech. Díky we-
bu České televize (www.ceskatelevize.cz) mo-
hl, kdo měl čas, živě sledovat kompletní prů-
běh závodu všestrannosti.

Vrcholová všestrannost je úžasná soutěž.
Nejenom díky náročnosti kladené na jezdec-
kou úroveň soutěžících, ale i mírou skutečné
„koňařiny”. Pokud je organizována na území
Velké Británie, má to vše ještě další neopako-
vatelný náboj. Ten sem vnáší jezdecká tradice,
s ní spojená divácká popularita i vůbec všech-
ny britské konzervativní souvislosti. Jezdectví
je najednou posazeno přesně tam, kam patří.

Londýnská všestrannost mě zcela pohltila.
Hodně z dvojic startujících v Greenwitch Park
nabídlo skutečnou pastvu pro koňařské oči.
Není důležité, zda se povedlo úplně všechno.
Výkon není pouze výsledek. U drtivé většiny
soutěžících šlo o přehlídku partnerského
vztahu. Na takovou soutěž by nestačil jen
dobře vycvičený kůň. Všechny složité úkoly
musí řešit dvojice společně. Kůň je partner. Ji-
nak by to ani nešlo. Věřím, že přes všechnu tu
olympijskou dřinu umožní mnozí koně, které
jsem v Greenwitch Park viděl, svým jezdcům
nebeskou branou projít. Což ovšem současně
nevylučuje, že někteří „nakopou své jezdce do
pekel“. Cyril Neumann

Skokový pohár pokračoval ve Strakonicích Jiří Luža a LAND REBEL-S. Časem 42,21 za se-
bou nechal svého stájového kolegu o téměř dvě
a půl sekundy.

Vítězství bylo pro Jiřího Lužu důležité a po 7.
kole se tak probojoval do elitní finálové čtveřice.
Na čtvrté příčce je tak současně s Janem Stud-
ničkou. Tomu se ve Velké ceně sice na nedařilo
Datasys DUEL a obsadil po dvou chybách až
22. pozici. Lépe absolvoval s Datasys ANFÍ - 4 tr.
body, ale i ty stačily jen na 20. místo. Útěchou
mu tak muselo být vítězství v oblíbené strakonic-
ké legraci pro diváky - Kůň a kajak.

V TV až po OH
Na špičce průběžného pořadí Skokového po-

háru je stále Jiří Skřivan. Ten sice do Strakonic
přivezl pouze ZEMBLA, kterému se však v pátek
nedařilo a Jiří Skřivan ho nakonec do Velké ce-
ny ani nenahlásil. Díky zisku 10 bodů se na dru-
hé místo posunula Hana Pokorná, jež má nyní
o bod více než ve Strakonicích absentující Jiří
Hruška.

Televizní záznam z Velké ceny Strakonic bude
odvysílán na programu ČT4 až po skončení
olympijských her, společně se sestřihem Velké
ceny Ptýrova. Ta se koná ve dnech 16. - 19. srp-
na. Podrobné výsledky naleznete na 
www.skokovypohar.cz

Martin Matějka vyhrál sobotní vrchol (-ST**-) a nedělní Velkou
cenu dokončil se 4 body

Foto J. Malinovský

Foto J. Malinovský

Jiří Luža na LAND REBEL-S (Schneider Plzeň) zvítězil v sedmém
kole Skokového poháru České pojišťovny ve Velké ceně Strakonic



ní čas 10 min a 3 sekundy. Jenom devět jezdců
se vešlo do přísného časového limitu. Vyloučeno
bylo celkem patnáct dvojic. Devět pro pád jezd-
ce, čtyři pro pád koně a jedna pro trojí odepření
poslušnosti.

Byl mezi nimi bohužel i po drezuře senzačně
vedoucí Japonec Yoshiaki Oiwa, který neustál
seskok ze svahu. Na druhé příčce se neudržel
ani Ital Stefano Brecciaroli, jehož 12letý belgický
teplokrevník APOLLO VD WENDI KURT
HOEVE, byl ke konci už hodně vyčerpaný a in-
kasoval jedenáct bodů za čas.

Královská rodina fandila
Skvělou kondici naopak prokázali jak BUTTS

ABRAXXAS Ingrid Klimke, tak WEGA Sary Al-
gotsson Ostholt. Obě jezdkyně vedly své koně
bez sebemenšího zaváháni a v obdivuhodném
tempu. Skvělý byl i legendární Mark Todd, které-
ho jen nepatrná ztráta stála čtyři desetiny bodu
a ty ho odsunuly na průběžné třetí místo. Nao-
pak suverénní byl v crossu úřadující mistr světa
Michael Jung na SAM a to mu pomohlo na čtvr-
tou příčku.

Za velkého ohlasu publika se
dařilo i oběma zkušeným domá-
cím reprezentantkám Tině Cook
(MINERS FROLIC) a Mary King
(IMPERIAL CAVALIER).

Největší podporu však měla
znovu Zara Phillips, kterou kromě
její matky přišli povzbudit také bra-
tranci princové Harry a William
s manželkou Kate Middleton. Zara
všechny potěšila a projela trasou
bez sebemenší ztráty.

V družstvech potvrdili vedení
Němci. Druzí se s šesti bodovým
odstupem drželi Britové, třetí bylo
Švédsko a čtvrtý Nový Zéland.
Mezi nimi však už byly rozdíly mi-
nimální.

Parkur nakonec
V úterý byl na pořadu parkur.

V prvním kole se rozhodovalo o tý-
mových medailích. Kurz byl s ohle-
dem na to, co už všichni měli za
sebou, hodně náročný a čas velmi
přísný. Smůlu si zde vybrali Švé-
dové, kteří si připsali sedmnáct
bodů a to už na medaili nestačilo.
Přeskočili je Novozélanďané, kte-
rým přibylo jen devět bodů (cel-
kem 144,4). Stříbrnou medaili
uhájili Britové (138,2) a zlato si od-
vezli Němci (133,7).

24 finalistů
Zemětřesení nastalo v soutěži

jednotlivců. Ingrid Klimke shodila
dva skoky a tak před závěrečným
parkurem soutěže jednotlivců zů-
stala ve vedení Sara Algotsson
Ostholt - 39,3. Na druhou příčku
se vyhoupl Michael Jung - 40,6.
Třetí byla Mary King - 42,1 a čtvr-
tá Kristina Cook - 43,0. Na páté
příčce se držela Němka Sandra
Auffarth - 44,8.

V druhém kole soupeřilo jen
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Zahraniční rubriku připravuje 
Václav K. Dvořák

Jezdecké soutěže ....
(Pokračování ze str. 1)

ti staví tratě přes 20 let. K dispozici sice dostal
centrální londýnský park, ale se zásadní pod-
mínkou, že po OH bude vše v původním stavu.
Není se proto co divit, že o práci v Greenwich
Parku prohlásil: „Byla to kvůli šesti hodinám
sportu nejrozsáhlejší práce mojí kariéry”.

Foto FEI

50 000 diváků v Greenwich Park
Závěrečnou práci komplikovaly stavitelům

v posledních třech týdnech před OH silné deště.
Řada překážek přitahovala pozornost médií, ale
nejvíce sledovanou byla ta s názvem Měsíc, kte-
rá stála na vrcholu svahu s výhledem na pře-
krásné panorama Londýna.

Úžasná byla i květinová výzdoba celé trati.
Překážka číslo 24 byla nazvána Růžová zahrada
a překážka číslo 22 byla složena se 40 závěs-
ných květinových košů.

Od pondělního rána proudily do Greenwich
parku slavnostně naladěné zástupy fanoušků
jezdeckého sportu. Sešlo se jich více než 50 ti-
síc a užili si skvělou podívanou. Počasí všem
přálo, jen trávník byl po předchozích deštích na
některých místech dost kluzký.

Jak to viděl Hatla
Na posledních dvou olympiádách v Aténách

a v Pekingu reprezentoval ČR ve všestrannosti
Jaroslav Hatla. Postaral se tak o návrat českého
jezdectví na OH. V Londýně ale byl pouze v roli
diváka.

Čtyřicetiletý Jaroslav Hatla soutěží ve Velké
Británii na základě povolení ke startům v za-
hraničí od ČJF. Britské národní licence mají je-
ho koně i on sám nepřetržitě od loňského roku,
kdy se neúspěšně pokoušel kvalifikovat na
olympijské hry. Plány mu bohužel překazily těž-
ké zdravotní komplikace desetiletého WEST-
WINDS EL DIVO. Ten je sice delší dobu opět
v plné síle, přes kvalifikační podmínky však již
projít nestačil.

Zajímalo nás jak hodnotil trať pondělního kro-
su: „Když jsme si procházeli trať, tak se mi sko-
ky nezdály ani příliš obtížné. Těžký byl přede-
vším terén, trasa měla velké převýšení a řadu
zatáček. Koně tak v těchto problematických úse-
cích ztráceli na rytmu. Pokud bych to měl porov-
nat např. s olympijskou soutěží před čtyřmi lety
v Hong Kongu, skoky nebyly tak velké, ale na
ucválání v čase to bylo rozhodně těžší.”

Hatla se však nevzdává ani olympijské účasti.
„Podepsal jsem smlouvu na další čtyřleté obdo-
bí, a tak zůstávám v Anglii. Pro příští olympiádu
mi již dorůstají někteří mladí velmi nadějní koně
a počítat lze i s WESTWINDS EL DIVO. Důleži-
té je, aby nám sloužilo zdraví."

Třináct pádů
V pondělí 30. července se tedy jezdci vydali

na trať s 28 překážkami (5 728 m, 28 překážek -
39 skoků), k jejímuž absolvování dostali optimál-

O první olympijské překvapení se postaral
Japonec Yoshiaki Oiwa (NOONDAY DE
CONDE), který zvítězil mezi 74 dvojicemi
v drezurní části soutěže všestrannosti.

Olympijské kolbiště v Greenwich Park

Senzačně, v den svých 30. narozenin, završil londýnský závod
olympijským vítězstvím letos téměř neporazitelný Michael
Jung na SAM. Má tak na svém kontě již všechny tituly. Je mist-
rem světa, Evropy a po 31. červenci i olympijským vítězem.

dvacet čtyři nejlepších jednotlivců, když Ingrid
Klimke odstoupila.

Poslední skok se počítá
Startovalo se odzadu a situace se vyvíjela ve-

lice dramaticky. Sandra Auffarth zůstala bez chy-
by. První z Angličanek Kristina Cook shodila
hned jedničku a potom ještě další skok.

Ke zděšení publika stejné překážky popadaly
i Mary King. Naopak Michael Jung si suverénně
udržel čisté konto. Nyní se čekalo, co předvede
Sara Algotsson Ostholt. Moc se jí dařilo a zdálo
se, že jede za životním triumfem. Jenže štěstí ji
opustilo na posledním oxeru. Lehká chyba zna-
menala stříbrnou medaili.

Olympijským vítězem se stal Michael Jung
a po titulu mistra světa, mistra Evropy se v těs-
ném sledu stal i olympijským vítězem. Na bron-
zový stupínek vystoupila Sandra Auffarth.



mi dvaceti body velmi důstojné páté místo spolu
s Belgičany.

Zvítězili Němci se čtyřmi body, druhou příčku
obsadili Rakušané a Francouzi s dvanácti a před
námi byli ještě Italové s patnácti body. Slováci
a Poláci skončili současně sedmí se součtem
dvaceti čtyř bodů.

Zase to počasí
V pátek v noci přepadl Bratislavu hustý a vytr-

valý déšť. K ránu se změnil v občasné přeháňky
a ty zlobily po celý den. Byl tím bohužel dost pod-
máčen trávník pertžalského kolbiště. Dopolední
sobotní program byl zredukován na jedinou sou-
těž a pořadatelé se po celý den intenzivně věno-
vali vysoušení povrchu.

Sportovním vrcholem dne bylo bariérové ská-
kání. Divácká účast byla nepříznivým počasím
poznamenána, ale ti co přišli, se bavili velmi
dobře. Nám udělal radost Aleš Opatrný se sub-
tilním 9letým běloušem NOBEL (Cascavelle).
Suverénně postupoval soutěží a přeskočil i výš-
ku 180 cm. Na té se jeho holštýnský valach jistě
o více než 10 cm přeskakoval a tak se Aleš roz-
hodl dál už nepokračovat. Vítěz Aymeric Azzoli-
no z Francie s hřebcem LOOPING D#ELLE pře-
konal dva metry.

České vítězství 
V neděli si připsala cenné vítězství ve finále

malé rundy Zuzana Zelinková s 13letou COTTON
CANDY T (Heartbreaker). Blízko k úspěchu byla
i v sobotní kvalifikaci na Velkou cenu s velmi per-
spektivní figurantní 8letou bělkou CORNETA, kte-
rá jakoby z oka vypadla svému otci, kterým je
Cornet Obolensky. Po bezchybném výsledku zde
skončila na pátém místě.

Zlatým hřebem programu byla Grand Prix. Po-
časí se umoudřilo a ochozy byly hned zase zapl-
něné. Také parkur Velké ceny byl technický a při-
měřeně obtížný. Ani zde nehráli naši reprezen-
tanti druhé housle. Jiřímu Lužovi na RONALDO
sice spadl už druhý skok, ale to bylo jeho jediné
zaváhání. Aleš s CONYCOR měl svoji lehkou
chybu na stacionátě před dvojskokem. Dobře šla
i Zuzana s LUKA#S NINJA s jednou chybou
a v rychlém tempu. Nakonec byla ze všech čtyř-
bodových nejrychlejší a to znamenalo velmi pěk-
né osmé místo. Ondřej Zvára s 10letou CARMEN
ARCUS (Cordobes I) skončil s osmi body a Jiří
Skřivan na KALLISTO, po výpadku v samém zá-
věru, se šestnácti.

GP pro SRN
I když to tak dlouho ne-

vypadalo, nakonec zůsta-
lo bez chyby pět jezdců.
Rozeskakování zahajova-
la Italka Alessia Marioni
s 12letým MUST JOUR-
DANIERE (Diamant de
Semilly) snažila se, ale
udělala chybu. Lépe si
s kurzem poradil Raku-
šan Dieter Köfler s 9letým
GLOCK'S PRINCE DE
VAUX (Plipper d’Elle). Šel
bez chyby a ujal se vede-
ní. Roland Grimm ze Švý-
carska s 11letým ryzá-
kem EVEN TO HEAVEN
(Espri) shodil dva skoky.
O vítězství se chtěl poprat
nadějný 22letý Němec
Jan Wernke s 10letou hol-
štýnkou QUEEN MARY
(Contender). Riskoval,
měl ze všech nejrychlejší
čas, ale jen za cenu jedné
chyby.

Posledním jezdcem
soutěže byl jeho 45letý
krajan Thorsten Witten-
berg s 10letým holštýnem
CONNAUGHT (Cassini I).
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První česká účast v Poháru národů
V Bratislavě se od 19. do 22. července jezdil už 47. ročník GP Bratislava. Slovenským pořadatelům
se i v této ekonomicky obtížné době obdivuhodně daří držet vysokou úroveň závodů a o jejich vel-
mi dobré práci svědčí i neutuchající zájem bratislavského publika. I v tomto ročníku nad konkůrem
držel záštitu slovenský prezident a v čestném předsednictvu zasedali ministři, primátor i předseda
Olympijského výboru.

GCT v Chantilly
Global Champions Tour stihla týden před OH,

v honosném sousedství francouzského zámku
Chantilly, své osmé pokračování. Parkur stavěl Ital
Uliano Vezzani a oproti všem zvyklostem postavil
těžší už první kolo. Do druhého se kvalifikovali
všichni, kteří dosáhli pěti a méně bodů a čistí byli
jenom čtyři.

Kurz druhého kola nedělal postoupivším jezd-
cům žádné výrazné problémy. Z osmnácti startují-
cích zůstalo třináct jezdců bez chyby. Tři z dosud
bezchybných zopakovali nulu i ve druhém kole a ti
se následně rozeskakovali.

Začínala Beezie Madden z USA s 13letým hně-
dákem SIMON (Mr. Blue), kterého ještě nedávno
jezdil Jeroen Dubbeldam. Projela trasou rychle
a bez chyby, jen v prvním oblouku její holandský
hnědák podklouzl a to je stálo cenné setiny. Ku-
rážně se rozjel i překvapivý účastník rozeskaková-
ní, 35letý v Holandsku působící Egypťan Karim El
Zoghby v sedle 13letého ryzáka SPLENDER (Les-
ter). Spadl mu však hned druhý skok a bylo po na-
dějích.

Poslední startující, Hans-Dieter Dreher s 11le-
tým hnědákem MAGNUS ROMEO (Royal Feu), jel
vysloveně vabank. Chvílemi se zdálo že riskuje
příliš, ale vyplatilo se to. V cíli byl o 33 setin rych-
leji než Beezie Madden. Hans-Dieter Dreher přidal
ke druhému místu z Monte Carla své premiérové
vítězství v Chantilly. Čtvrté místo obsadila nejrych-
lejší ze čtyřbodových po dvou kolech Laura Kraut
(USA) s běloušem CEDRIC, a pátý byl její životní
partner Nick Skelton (GBR) s holštýnem CARLO.
Šestou příčku získal Christian Ahlmann (GER)
s hřebcem TALOUBET Z a sedmý byl Denis Lynch
(IRL) na ABBERVAIL VAN HET DINGESHOF
(Nonstop). Osmé místo patřilo Michaelovi Whita-
kerovi (GBR) na VIKING, devátý skončil Jéróme
Hurel (FRA) na OHM DE PONTHUAL a desátá
skončila Jessica Kürten (IRL) na VINCENTE -
všichni se čtyřmi body.

Další podrobnosti, včetně záznamů jednotlivých
jízd, hledejte na stránce www.globalchampion-
stour.com. Deváté kolo bude 19. srpna v holand-
ském Valkeswaardu.

Ten zkušeně vyvážil tempo s nutným rizikem
a zvítězil s časem takřka o dvě sekundy rych-
lejším, než jaký dosáhl druhý bezchybný Dieter
Köfler. Třetí byl Jan Wernke, čtvrtá Alessia Ma-
rioni a pátý Roland Grimm. I letošní ročník
Grand Prix byl velice úspěšný a všichni účast-
níci si sportovní i společenskou úroveň konkůru
velmi pochvalovali.

Sportovní účast byla trochu poznamenána
mnohočetností velkých akcí bezprostředně před
olympiádou ale i tak jsme viděli hodně kvalitních
dvojic.

Parkury v Bratislavě už tradičně staví Chorvat
Eduard Petrovič a ten zná přednosti zdejšího kol-
biště dokonale. Parkur Poháru národů postavil na
míru zúčastněné konkurenci a v kurzu pro ni při-
chystal několik technických řad. Oříškem byl troj-
skok, sedm cvalových skoků po robustním oxeru
a hodně obětí měla i závěrečná řada s oxerem
před vodním příkopem a následnou stacionátou.

Na startu se představilo třináct družstev.
V obou kolech se startovalo ve čtyřech a nejhor-
ší výsledek se škrtal. Podle papírových předpo-
kladů se měly o vítězství ucházet především týmy
Rakouska, vítězové z minulého týdne na CSIO
v Budapešti, Němci a tradičně dobří Francouzi.

Byli jsme vidět
Je skvělé, že jsme se v dobré konkurenci ne-

ztratili. V prvním kole jel velmi zodpovědně Jiří
Skřivan s 10letou oldenburskou hnědkou KAL-
LISTO (Colin). Škoda jen, že do řady před troj-
skokem vtěsnal ještě jeden cvalový skok navíc.
Stálo ho to chybu a k tomu bod za nedodržení li-
mitu. Pěkný parkur, bohužel také s jednou chy-
bou, předvedla i Zuzana Zelinková s ryzákem LU-
KA#S NINJA (Ganymed). Absolutorium si zaslou-
ží Jiří Luža s hnědákem RONALDO (Burggraaf).
Patřil mezi čtrnáctku bezchybných a otevřel nám
cestu do druhého kola. Dobré výkony potvrdil
i Aleš Opatrný, který sedlal 9letou westfálskou
ryzku CONNYCOR (Con Capitol). V tomto kole
mu také spadl jeden skok, ale jel rychle a tak
jsme se zbavili nepříjemného Skřivanova bodu za
čas. Do druhého kola jsme postupovali s osmi bo-
dy spolu s Poláky ze šesté příčky. Za námi zůsta-
li Belgičané, Dánové Švýcaři, Norové, Maďaři
a Holanďané.

Po prvním kole vedli s nulovým kontem sou-
časně Němci s Rakušany a Italové si nesli pouhé
dva body. Za nimi byly senzačně Slováci a také
Francouzi se čtyřmi body.

V dobrých výkonech naši pokračovali i ve dru-
hém kole. Jiří Skřivan tentokrát limit stihnul, i když
jedné chybě se neubránil. Dva skoky spadly Zu-
zaně i Jiřímu Lužovi. Další ze svých skvělých jízd
ale předvedl Aleš. Všechny skoky skákal s velkou
rutinou a CONNYCOR se překonávala. Výsled-
kem byla nula a pro nás to znamenalo s celkový-

Zuzana Zelinková a LUKA’S NINJA

Členem českého týmu v Poháru národů byla i čerstvě bronzová dvoji-
ce z martinického šampionátu Jiří Skřivan a KALLISTO (Manon)



Těsně před olympiádou pokračoval v ry-
chlém sledu i nejkvalitnější týmový seriál Top
League. Na posvátné půdě anglického Hick-
steadu se 20. června jezdilo už předposlední
sedmé kolo.

Stavitelskou generálku zde absolvoval
i olympijský stavitel Bob Ellis. Na velkém trav-
natém kolbišti sice nepostavil žádný trojskok,
ale zato zde stály hned tři dvojskoky. Kurz byl
náročný, i když se nedá mluvit o nějakém zjev-
ném chytáku. Chyby se dělaly po celém par-
kuru a dost obětí si připsal i vodní příkop. Po
prvním kole byli s nulou ve vedení Němci, Iro-
vé a Francouzi, domácí Britové měli osm, Švé-
dové, Švýcaři a Belgičané šestnáct. Osmí byli
Holanďané s dvaceti body. Konečný výsledek
byl na vážkách až do závěrečných jezdců.

Německý enfant terrible, CORNET OBO-
LENSKY s Markem Kutscherem v sedle, ne-
dokázal zopakovat nulu z prvního kola a po je-
ho jednom zaváhání, místo eventuálního roze-
skakování, končili Němci
s 12 body. Podobně do-
padl i poslední kůň celé
soutěže TOPINAM-
BOUR, když Pénélope
Leprevost po chybě
vzdala. Definitivně tím
padla možnost rozeska-
kování a Pénélope už ne-
mohla vylepšit osmi bo-
dové konto svého druž-
stva. V tom okamžiku vy-
pukla na tribuně bujará
oslava irských fanoušků,
protože jejich 8letý hře-
bec PACINO s Clemem
McMahonem byl bez
chyby a to znamenalo
vytoužený triumf.

S výsledkem čtyři bo-
dy, letos poprvé vyhrálo
Irsko. Zasloužili se o to:
Shane Breen COS
I CAN (Olympic Lux) 0/4,
Richie Moloney AHORN
VAN DE ZUUTHOEVE
(Acorado) 0/0, Darragh
Kerins LISONA (Obos
Quality) 0/4 a Clem Mc-
Mahon PACINO (Dia-
mant de Semilly) Ret/0.
Druhá byla Francie s os-
mi body a třetí Německo
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Top Leauge v Hicksteadu pro Irsko

Pořadí Top Leauge po sedmém kole: 1. Ně-
mecko - 47; 2. Francie - 37; 3. Velká Británie -
32; 4. Švédsko a Švýcarsko - 31,5; 6. Nizoze-
mí - 29,5; 7. Irsko - 29; 8. Belgie - 28,5.

Foto FEI

s dvanácti. Čtvrtá Velká Británie měla dvacet
a na páté příčce skončili spolu Švédsko a Bel-
gie s dvaceti čtyřmi body. Sedmé Holandsko
nasbíralo dvacet osm a poslední Švýcarsko
dokonce čtyřicet bodů.

V prvním kole jsme zaznamenali třináct
bezchybných výsledků a ve druhém šest.
V obou to dokázali jen Ir Richie Moloney
(Ahorn van de Zuuthoeve) a Eugenie Angot
(Old Chap Tame) z Francie.

Irové se odlepili z posledního místa v tabul-
ce, ale závěrečné kolo bude ještě hodně dra-
matické. Sestupují dva a z Top League se ne-
chce nikomu. Další informace najdete na
www.hickstead.co.uk Osmé a poslední kolo
bude v Dublinu v pátek 17. srpna.

Srpnové šampionáty
V současné době je sice pozornost jezdec-

kého světa upřena k olympijským hrám v Lon-
dýně, ale v srpnu se koná i řada dalších vý-
znamných akcí.

Své světové šampionáty pořádá voltiž,
spřežení a vytrvalost. Na všech budeme mít
své zástupce. Na evropský šampionát dětí, ju-
niorů a mladých jezdců se chystají skokoví
jezdci. Na programu je i světový šampionát
mladých drezurních nadějí ve Verdenu.

Česká naděje ve voltiži
Největší medailové šance budeme mít prav-

děpodobně ve voltiži. Jedním z účastníků
mistrovství světa ve francouzském Le
Mans bude ve dnech 16. - 19. srpna Lukáš
Klouda, který se letos drží mezi absolutní špič-
kou. Druhým zástupcem na šampionátu bude
Josef Zelinka. Mezi ženami nebude chybět
Margita Urbanová.

Těsně před mistrovstvím probíhá 1. - 5. srp-
na ve slovenském Pezinku otevřené mist-
rovství Evropy juniorů. V šampionátových
soutěžích za ČR startuje Kateřina Kocurová,
Barbora Kseničová a Jan Hablovič.

Světová endurance
Jeden z nejdůležitějších výjezdů plánují vy-

trvalostní jezdci. Ti míří na mistrovství světa
seniorů v britském Euston Parku. Závod na
trati 160 kilometrů se uskuteční 25. srpna. ČR
budou reprezentovat: Lada Hrabalová - LARA

S, Petr Jadlovský - NAOMI DAKOTA, Silvie
Lorenzová - MODEM 29, Magdalena Prikrylo-
vá - SHEKEL, Helena Terberová - NIKAYA DE
PAUTE. Vedoucím ekipy bude Antonín Terber,
o zdraví koní se budou starat MVDr. Mojmír
Dvořák a MVDr. Lucie Ottová.

Ještě před tímto absolutním vrcholem letoš-
ní sezóny endurance proběhne v maďarské
Babolně mistrovství světa mladých (7
a 8letých) koní. Své sedmileté naděje tam 10.
a 11. srpna předvedou Petr Jadlovský (CATA-
RINE), Hana Keltnerová (EROS 6), Dana
Moudrá (SHAMIRA) a Karolína Pflugová (AR-
TEX 9).V kategorii osmiletých budou startovat
Petr Hladiš (AL SHARISA), Dana Hladišová
(DEAN) a Kristýna Zahrálková (ARIANNA).

A ještě jeden výjezd v endurance napláno-
valy  Kateřina Hemzalová (ARISTA) a Tereza
Kopecká (TUZEMEC). Ty startují 4. a 5. srpna
při mezinárodních závodech CEI2* v dánském
Molsridtetu.

Dva do Riesenbecku
Další disciplínou, kterou čeká v srpnu mist-

rovství světa, je spřežení v kategorii čtyřspře-
ží. Do německého Riesenbecku  (15. - 19. srp-
na) pojedou hájit české barvy Jaroslav Juráň
a Jiří Nesvačil senior.

Závěrečným startem před šampionátem
byla pro oba naše jezdce kvalifikace Světo-
vého poháru v Nebanicích. Jaroslav Juráň
skončil čtvrtý a Jiří Nesvačil senior po pro-

blémech na jedné z překážek v maratonu
soutěž nedokončil. Oba jezdci tak oželí le-
tošní národní šampionát, který začal v pátek
3. srpna v Národním hřebčíně v Kladrubech
nad Labem.

Nesvačil ml. „jen” v dvojspřeží
V Nebanicích se sice senzačně dařilo  Jiří-

mu Nesvačilovi ml., který soutěž vyhrál, ale je-
ho vstup do světa čtyřspřeží přišel bohužel
pozdě. V Nebanicích sice Jiří Nesvačil prohlá-
sil, že se pokusí získat ve čtyřspřeží alespoň
národní titul, ale nakonec se ukázalo, že uzá-
věrka přihlášek pro mistrovství v Kladrubech
byla již před Nebanicemi, a tak Jiřího Nesva-
čila uvidíme opět v soutěži dvojspřeží. Repub-
likový šampionát byl v Kladrubech zahájen
2. srpna.

Termínový souběh zasadil největší ránu
soutěži čtyřspřeží. Naši reprezentanti pro
mistrovství světa v Riesenbecku v Kladrubech
nestartují a tak soutěž čtyřspřeží má pouze tři
jezdce (Jelínek, Jirásek, Hrouda). Celkem
soutěží 38 spřežení tradičně ve čtyřech dis-
ciplinách.

Všichni do Ebreichsdorfu
Rakousko je i letos hlavní zahraniční desti-

nací pro české skokany. Střed léta patřil  me-
zinárodním závodům v rakouském Wiener Ne-
ustadtu. Zde od 27. července až do 5. srpna
startovali a startují čeští jezdci: Nathalie Crn-
ková, Aleš Opatrný, Natálie Roučková, Barbo-
ra Tomanová nebo Zuzana Zelinková.

O tom, co se zatím ve Wiener Neustadtu
povedlo, referujeme v článku Dva týdny ve Wi-
ener Neustad.

Evropský šampionát za humny
O naší výpravě na dlouho očekávaný evrop-

ský šampionát dětí, juniorů a mladých jezdců
jsme již referovali a pozvánku do Ebreichsdor-
fu máme i na dnešní titulní straně. Pro úplnost
tedy ještě jednou opakujeme, že ve dnech 14.
- 19. srpna nás bude reprezentovat v dětské
kategorii Kateřina de Jagerová a Klára Kocu-
mová, mezi juniory Ivana Hronová, Kateřina
Kubrická, Lucie Krulichová, Adéla Půlpánová
a Tina Šalková a mezi mladé jezdce se zařadí
Nathalie Crnková, Lucie Strnadlová, Barbora
Tomanová a Barbora Vojtková.

Ve stejném období se ale konají i národní
mistrovství těchto věkových kategorií. Od 10.
do 12. srpna to bude mistrovství dětí a juniorů
na Ptýrově a od 16. do 19. srpna pak drezurní
a skokové mistrovství dětí na pony ve Zducho-
vicích.

Mladí koně do Verden
Zahraniční weby budou ale tento víkend sle-

dovat i příznivci drezury. Naši zástupci jsou
v německém Verdenu, kde se v termínu 1. - 5.
srpna koná mistrovství světa mladých koní.
Mezi pětiletými nás reprezentuje Eva Jančaří-
ková (BELISSIMUS), Libuše Půlpánová
(QUÄNTCHEN GLÜCK) a Adéla Neumanno-
vá, která startuje s šestiletým BABYLON VAN
LANGE WEEREN.

Machovec třetí ve třech hvězdách
Své zahraniční závody měli a mají i milita-

risté. Ve dnech 26.-28. července startovali
v rakouském Feldbachu. Zde se konaly i tři
hvězdy a v CIC3* nás reprezentoval Jiří Ma-
chovec na ALNAKI, který v konkurenci 10
dvojic obsadil příjemné 3. místo.

V CIC* si pak Miroslav Trunda s BEMMIE
zajistil výkonem, který stačil na 8. místo, i kva-
lifikaci k podzimnímu šampionátu v Lyon An-
ger. Adéla Svobodová na MR. MÍŠA SL. skon-
čila 13.

Hatla zůstáva v Anglii
V průběhu srpna pak budeme sledovat

i další zahraniční starty českých jezdců vše-
strannosti. K CIC3* v britském Hartpury ve
dnech 9. - 12. srpna je přihlášen Jaroslav Hat-
la s WESTWINDS EL DIVO. Letošním vrcho-
lem by mělo pro Hatlu být 6. - 9. září CCI3*
v Blenheimu (Blenheim Palace International
Horse Trials).V termínu CIC3* Hartpury budou
startovat v německém Altensteigu Petr Myš-
ka, Lucie Příhodová a Gabriela Slavíková.

Další podrobnosti na www.cjf.cz.
V sedmém kole letošního seriálu Top Leauge zvítězili na domácí půdě
v Hicksteadu Irové



V Trojanovicích se v letošním roce v rámci závodů Ford Cup (22.-23.7.)
vyhrávalo auto. Vítěz Jiří Hruška (ARISTO Z) se tak na závěr musel před
diváky v první ceně projet.
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Štědrý Ford Cup 2012
Třetí ročník Ford Cup 2012 se konal o víkendu 22. -23. července

v Trojanovicích, Na startu hlavní soutěže (-S**-) se objevilo 72 dvojic.
Do rozeskakování postoupilo dvacet dvojic. Nakonec zvítězil čistým
parkurem a v nejrychlejším čase Jiří Hruška s plemenným hřebcem
a koněm roku 2011 ARISTO Z (JK Opava Kateřinky) a získal tak auto-
mobil Ford Ka. Druhé místo získal loňský vítěz slovenský Peter Mac-
kovjak na AL VAMBERK (20.000,- Kč). Třetím „peníze" vybojoval opět
Jiří Hruška tentokrát na ESPRI 2 (15.000,- Kč). . Zástupkyně domácí
stáje Lucie Strnadlová se do rozeskakování dostala hned se dvěma
koňmi. Bohužel zde se jí již tolik nedařilo. Na ATLANTA skončila devá-
tá a s WIEDARTHE na 16. místě.

Během víkendu se uskutečnilo 487 startů, na startovních listinách bylo
287 koní a na výhrách se vyplatilo 155 000,- Kč plus automobil pro vítěze
hlavní soutěže v ceně 229 790,- Kč

Dva týdny ve Wiener Neustadt

Donau Bohemia Trophy
Ve dnech 20.-22. července se v Brně na Panské Líše konal český díl

drezurního seriálového závodu Donau Bohemia Trophy.
Bohatý program za účasti jezdců ze Slovenska, Maďarska a Rakouska

měl 19 soutěží. Vyvrcholil úlohou IM I, kde mezi 11 soutěžícími sklončila
na 2. místě za Rakušankou Sonjou Grossauer-Habil (DON DOLANY) na-
še Šárka Charvátová se SAINT TROPEZ (66,711 %). Stejné pořadí na
prvních dvou místech viděli diváci i v předchozí soutěži St. Georg. Kom-
pletní výsledky na www.panskalicha.cz

Dva skokové týdny tráví naši jezdci na CSI** ve Wiener Neustadtu. Roz-
pis nabízí řadu soutěží, které se konají vždy od úterý s celkovou dotací přes
180 000 Eur. První CSI vyvrcholil v neděli 9. července. Byla u toho i velká
skupina českých jezdců. Na kolbišti se jich vystřídalo celkem 21 (A.Opatr-
ný, N. Roučková, Z. Zelinková, A. Půlpánová, O. Málek, T. Šálková, A. Kell-
nerová, K. Málková, B. Vojtková, G. Staňová, N. Bielíková, P. Klár, M. Klár,
Z. Toth, V. Tretera, B. Tomanová, L. Krulichová, B. Kejvalová, L. Anovčínová,
G. Hájovská, M. Ohnheiser).

Nejlepších zahajovacích výsledků dosáhla v úterý (24. července) Adéla
Půlpánová v zahajovací soutěži pro juniory (130 cm), kde získala 2 místo
s CHICCO. Ve stejné soutěži skončil Ondřej Málek pátý.

V zahajovací soutěži pro mladé jezdce (140 cm) skončila na 4. místě
Barbora Vojtková s CARUSO a v soutěži pro 6-ti leté koně se umístil Aleš
Opatrný na 2. místě.

Druhé kolo juniorské soutěže se konalo ve čtvrtek a o vítězství pro čes-
ké barvy se postarala Adéla Půlpánová a CHICCO. Ve stejný den se pak
ještě umístil na 2. místě v soutěži Small Tour 125 cm Aleš Opatrný na koni
PROMI MODEL a Milan Klar s COLETTE 1 skončil pátý.

Ve finálových soutěžích se pak nejlépe dařilo Ondřejovi Málkovi, který
obsadil 4. místo v Junior Tour.

Finále pro 5-ti leté koně vyhrál Aleš Opatrný na LITTLE SIMBA. Ve Fi-
nále Media Tour pak zvítězila Zuzana Zelinková na COTTON CANDY T. Po
Adéle Půlpánové a Alešovi Opatrném to bylo třetí vítězství a i třetí hymna
pro české fanoušky.

Ve finále Big Tour nejlépe zajela svou jízdu Zuzana Zelinková, která na
CORNETA skončila s jednou chybou čtrnáctá.

Závody jsou zaplněny i mnoha národními týmy, které zde již zůstávají na
blížící se evropský šampionát.

Gabriela Hajovská na SHAKESPEARE OIL TEAM startovala ve Wiener
Neustadtu ve finále Elite Tour s čistým výsledkem a skončila na 9. místě.
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Pony ve Fontainebleau
Ve dnech 20.-23. července se ve Fontainebleau konal evropský šampionát

pony ve všech disciplinách. Česká republika měla zastoupení pouze ve vše-
strannosti a reprezentovaly nás dvě jezdkyně, Marie Dvořáková na CHOCK
a Barbora Kamírová se SINAJ.

Třikrát double gold
Medaile se rozdělovaly mezi tradiční země. Dvě drezurní zlata týmové i indi-

viduální získalo Německo, ve skocích vše ovládli Britové a ve všestrannosti Ir-
sko. Společně s těmito třemi zeměmi bylo úspěšné i Nizozemí. Dohromady zís-
kali zástupci těchto států 19 medailí z celkového počtu 21.

Český tým ve Fontainebleau (zleva) Stanislav Jílek - majitel koně
CHOCK, Danuše Dvořáková  a  Jan Dvořák rodiče vedle nich stojící
Marie Dvořákové, Lucie Fleischhackerová, Barbora Kamírová a dole
leží Pavel Vaněk. Foto Marcela Kamírová.

Nizozemsko jednoznačně dominovalo letošnímu mistrovství díky jezdcům San-
ne Vos (zlatá a stříbrná medaile v drezuře) a Lisa Nooren (stříbro v parkurovém
skákání).

Parkurové pozice pevně drží Velká Británie se dvěma individuálními medailemi
a týmovým vítězstvím. Potvrdila tak úspěšnost vedení Katherine Moore, která během
18 let v čele anglického pony sportu získala se svými svěřenci již 14 titulů na ME!

Evropský šampionát přilákal i širokou veřejnost a v sobotu 22. července navští-
vilo areál přes sedm tisíc lidí.

Senzační drezura
Naši vstoupili do soutěží v pátek drezurní zkouškou. Obrovskou radost čes-

kému týmu udělala Barbora Kamírová na SINAJ. Té se úloha opravdu povedla
a v konkurenci 51 dvojic obsadila 9. místo (47,9). Bohužel druhá naše jezdky-
ně byla na 51. příčce poslední.

Cross nad Barbořiny síly
V sobotu přišel na řadu cross. Všechny skoky byly vysoké a mohutné a navíc ztí-

ženy technickými nájezdy v kombinacích. Podle mínění členů našeho týmu přibliž-
ně na mírách naší Zlaté podkovy. Délka trati přes 3 800 metrů a tempo 520m/min.

Nejdříve startovala Marie Dvořáková a zvládli náročnou trať nad očekávání
dobře, pouze s jedním
zastavením a malou pe-
nalizací za čas. V posled-
ní desítce startovala Bar-
bora Kamírová. Ta bohu-
žel nepokračovala ve své
zahajovací formě. Po
třech zastaveních byla ze
závodu vyloučena.

K závěrečnému parku-
ru nastoupila tak pouze
Marie Dvořáková. Inkaso-
vala zde za tři shození.
Celkově tak dokončila
soutěž na 40. místě. Chyb
na parkuru bylo hodně
a zamíchalo to i koneč-
ným pořadím. Po drezuře
i crossu vedoucí Leoni
Leuwer (GER) chybovala

také třikrát a nakonec na ni medaile nezbyla. Ty si mezi sebe rozdělili zástup-
ci Irska (1. a 3.) a Velké Británie.

Kompletní výsledkové listiny najdete na www.europoney2012.com

Tři nejlepší jednotlivci ve všestrannosti: stříbr-
ná Louisa Nesbit (GBR) a irská dvojice zlatý
Cathal Daniels a bronzová Ana O’Brien


